
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 49/2008/TT-BTC 

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, ngưòi khai hải quan do 
hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải 

quan trong khi thi hành công vụ gây ra 

Căn cứ Luật quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07tháng 6 năm 2007 của Chính 
phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan; 

Căn cúứ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính 
phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính thuế; 

Bộ Tài chính hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người 
khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công 
chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra như sau: 

IẾ BÒI THƯỜNG THIỆT HẠI 

1Ể Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
a) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý cán bộ, công chức thuế, cán bộ 

công chức hải quan (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý thuế) phải bồi thường thiệt 
hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán 
bộ, công chức gây ra trong thi hành công vụ. 

b) Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để người 
nộp thuế, người khai hải quan thực hiện quyền yêu cầu bồi thường; Kịp thời giải 
quyết bồi thường thiệt hại một cách công khai, công bằng và đúng pháp luật. 

2. Người nộp thuế, người khai hải quan khi phát hiện hành vi vi phạm pháp 
luật của cán bộ, công chức thuế, hải quan có khả năng gây thiệt hại cho mình thì 
cảnh báo cho cán bộ, công chức thuế, hải quan hoặc cơ quan quản lý thuế biết. 
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Trường hợp có đủ điều kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại, người nộp thuế, 
người khai hải quan phải có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại (trong đơn ghi rõ: tên, 
địa chỉ của người yêu cầu bồi thường thiệt hại; tên, địa chỉ của cơ quan trực tiếp quản 
lý cán bộ, công chức thuế, hải quan gây thiệt hại; lý do yêu cầu cơ quan quản lý thuế 
bôi thường; Các thiệt hại và mửc yêu cầu bồi thường; số hiệu và trích yếu quyết định 
xử lý khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà 
án) và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tới việc xác định mức bồi thường thiệt hại 
gửi cơ quan quản lý thuế đế xem xét giải quyết. 

3ề Các trường hợp bôi thường thiệt hại 
Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bồi thường cho người nộp thuế, người 

khai hải quan (sau đây gọi tắt là người bị thiệt hại) trong trường hợp cán bộ, công 
chức thuê, hải quan có hành vi sau: 

a) Quyết định hoàn thuế, ấn định thuế không đúng quy định của pháp luật; 
b) Xử lý và ra quyết định xử phạt hành chính thuế sai quy định của pháp luật 

về thuế; 
c) Xử lý và ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và 

các quyết định khác về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan trái quy 
định; 

d) Thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính không có căn cứ và 
yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật về thuế, hải quan; 

Trường hợp cán bộ, công chức thuế, hải quan có hành vi vi gây thiệt hại vê 
tiền, tài sản cho người bị thiệt hại nhưng được xác định là do lỗi của người bị thiệt hại 
thì cơ quan quản lý thuế không phải bồi thường thiệt hại; Trường hợp người bị thiệt 
hại có lỗi thì cơ quan quản lý thuế chỉ phải bồi thường phần thiệt hại tương ứng với 
mức độ lỗi do cán bộ công chức thuế, hải quan gây ra. 

4. Điều kiện bồi thường thiệt hại 
Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau: 
a) Có quyết định xử lý khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc 

bản án, quyết định của Toà án xác định hành vi của cán bộ, công chức thuê hải quan 
là trái pháp luật gây thiệt hại; 

b) Có thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức 
thuế, hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra cho người nộp thuê, người khai hải 
quan thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 3, mục I Thông tư này; 

c) Người bị thiệt hại có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong thời hạn 2 năm 
kể từ ngày có quyết định xử lý khiêu nại của cơ quan nhà nước có thâm quyên hoặc 
bản án, quyêt định của Toà án xác định hành vi của cán bộ, công chức thuê hải quan 
là trái pháp luật gây thiệt hại; 

5. Nguyên tắc thực hiện bồi thường. 
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a) Đối với thiệt hại là tiền thuế, tiền phạt, tiền tịch thu, cơ quan quản lý thuế có trách 
nhiệm: 

- Hoàn trả lại khoản tiền thuế, tiền phạt, tiền tịch thu (nếu đã nộp vào ngân sách nhà 
nước thì làm thủ tục thoái thu ngân sách) và bồi thường tiền lãi tính trên số tiền thuê, tiên 
phạt, tiền tịch thu không đúng của người bị thiệt hại. 

Thời gian tính lãi được tính từ ngày nẹười bị thiệt hại nộp tiền thuế, tiền phạt; hoặc bị 
tịch thu tiền đến ngày ghi trong Quyết định bồi thường của cơ quan quản lý thuế. 

Khoản tiền lãi được tính theo lẫi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố 
và có hiệu lực tại thời điêm cơ quan quản lý thuế ra Quyết định bồi thường. 

b) Đối với thiệt hại là tài sản, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm: 
- Trường họp tài sản vẫn còn và không bị hư hỏng: trả lại tài sản cho người bị 

thiệt hại; 
- Trường hợp tài sản còn nhưng bị hư hỏng mà có thể sửa chữa được: trả lại tài 

sản cho người bị thiệt hại và bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa; Neu tài sản bị hư 
hỏng không thế sửa chữa được, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại như đối với tài sản bị mất và thanh lý tài sản hư hỏng theo quy định; 

- Trường hợp không còn tài sản (bị mất hoặc đã bán đấu giá): bồi thường tài sản 
theo giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuân kỹ 
thuật và mức độ hao mòn trên thị trường tại thời điếm giải quyết bồi thường; 

6. Trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại 
a) Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tiếp nhận đơn và hồ sơ yêu cầu bồi 

thường thiệt hại. Đối với hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại không có quyết định giải 
quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước có thấm quyền hoặc bản án, quyết định của 
Toà án xác định hành vi của cán bộ, công chức thuế hải quan là trái pháp luật gây 
thiệt hại thì cán bộ tiếp nhận phải trả lời ngay người yêu cầu bồi thường thiệt hại về 
việc không nhận đơn và hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại do chưa đủ điều kiện xem 
xét giải quyết bồi thường. 

b) Đối với hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại có đủ điều kiện xem xét giải 
quyết bồi thường, cơ quan quản lý thuế thực hiện phân loại hồ sơ để xem xét xử lý 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

- Neu hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại đã có kết luận cụ thể về hành vi vi 
phạm của cán bộ công chức thuế, hải quan và mức độ thiệt hại tại quyết định xử ỉý 
khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà án 
thì trong thời hạn 15 ngày kê từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Thủ trưởng cơ quan quản lý 
thuế hoặc thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp (trường hợp người gây thiệt hại là thủ 
trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường) có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ nếu đồng ý 
với kết luận tại văn bản trên thì ra quyết định bồi thường thiệt hạiề 

Trường hợp, không đồng ý với kết luận tại bản án, quyết định của Toà án thì 
Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế hoặc thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp (trường 
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hợp người gây thiệt hại là thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường) có quyền từ 
chôi giải quyêt bôi thường thiệt hại và kháng án theo thủ tục tô tụng dân sự. 

- Nêu hô sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại mà tại quyết định xử lý khiếu nại của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà án mới kết luận về 
hành vi vi phạm nhưng chưa xác định cụ thể về mức độ thiệt hại thì cơ quan quản lý 
thuê xử lý theo đúng trình tự quy định tại điểm c, khoản 6, Mục I Thông tư này. 

c) Trình tự giải quyết hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại mà tại quyết định xứ 
lý khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà án 
chưa xác định cụ thể về mức độ thiệt hại: 

- Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận đơn, lập hồ sơ xử lý bồi thường thiệt hại (xác 
minh sơ bộ về mức độ thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công 
chức thuế, hải quan gây ra) và trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đơn yêu cầu 
bôi thường thiệt hại phải thông báo bằng văn bản cho người bị thiệt hại biết về dự 
kiên thời gian, địa điểm thương lượng hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt 
hại, Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế hoặc thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp 
(trường hợp người gây thiệt hại là thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường) 
phải thành lập Hội đồng giải quyết bồi thường thiệt hại và hoàn trả khoản tiền bồi 
thường thiệt hại (sau đây gọi tắt là Hội đồng giải quyết bồi thường thiệt hại). 

Thành phần Hội đồng giải quyết bồi thường thiệt hại có 03 đến 05 thành viên, 
bao gồm.ệ Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế hoặc thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp 
(trường hợp người gây thiệt hại là thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường) làm 
Chủ tịch Hội đồng; Người phụ trách công tác tài chính - kế toán cơ quan quản lý thuế 
làm ủy viên; Đại diện đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuế, hải quan có liên quan đến 
trường hợp bôi thường thiệt hại; Lãnh đạo trực tiếp của cán bộ, công chức thuế, hải 
quan gây thiệt hại; Chuyên gia trong lĩnh vực bị thiệt hại (nếu cần). 

Hội đồng giải quyết bồi thường thiệt hại có nhiệm vụ: kiến nghị với người có 
thâm quyền ra Quyết định bồi thường thiệt hại về mức và phương thức bồi thường thiệt 
hại; kiến nghị trách nhiệm hoàn trả, mức và phương thức hoàn trả khoản tiền bồi thường 
thiệt hại tại điêm a, khoản 3, Mục II Thông tư này. 

Hội đồng giải quyết bồi thường thiệt hại hoạt động theo nguyên tắc làm việc 
tập thê, quyết định theo da số và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Trong thời hạn 10 ngày (đối với vụ việc phức tạp là 15 ngày) kế từ ngày có 
Quyết định thành lập, Hội đồng giải quyết bồi thường thiệt hại có trách nhiệm gửi văn 
bản kiến nghị với người có thẩm quyền ra Quyết định bồi thường thiệt hại về mức và 
phương thức bồi thường thiệt hại (kèm theo Biên bản họp Hội đồng giải quyết bồi 
thường thiệt hại). 

- Trong thời hạn 10 ngày, kế từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Hội 
đồng giải quyết bồi thường thiệt hại, Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế hoặc Thủ 
trường cơ quan cấp trên trực tiếp (trường hợp người gây thiệt hại là thủ trưởng cơ 
quan có trách nhiệm bồi thường) căn cứ vào mức và phương thức bồi thường thiệt hại 
do Hội đồng giải quyết bồi thường thiệt hại kiến nghị đề tố chức thương lượng với 
người bị thiệt hại và Iẻa quyết định bồi thường thiệt hại; 



d) Quyết định bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào kết quả thương lượng, 
trường hợp thương lượng không thành thì căn cứ vào kiến nghị của Hội đông giải 
quyết bồi thường thiệt hại để xem xét, quyết định. Trong Quyết định bồi thường thiệt 
hại phải nêu rõ sô tiên bôi thường thiệt hại; phương thức bôi thường thiệt hại (tiên 
mặt hoặc chuyển khoản); thời hạn bôi thường thiệt hại (không quá 15 ngày kê từ ngày 
ký Quyết định bồi thường thiệt hại); và phải gửi cho cơ quan có trách nhiệm bôi 
thường, người được bồi thường thiệt hại và người có nghĩa vụ hoàn trả. 

Trường hợp người bị thiệt hại không đồnơ ý với Quyết định bồi thường thiệt 
hại của cơ quan quản lý thuế thì có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên hoặc yêu cầu 
Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện bằng tiền và chi trả một lần (trừ 
trường hợp các bên có thoả thuận khác) theo đúng quy định về mức, phương thức và 
thời hạn bồi thường ghi trong Quyết định bồi thường thiệt hại. Quá thời hạn ghi trong 
Quvết định mà cơ quan quản lý thuế chưa thực hiện bồi thường thì phải trả tiền lãi 
tính trên số tiền bồi thường cho thời gian chậm bồi thường theo lãi suât cơ bản do 
Ngân hàng Nhà nước công bố và có hiệu lực tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực 
hiện việc bồi thường. 

7. Kinh phí bồi thường thiệt hại: căn cứ vào Quyết định bồi thường thiệt hại 
của cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế được sử dụng các nguồn kinh phí thuộc 
phạm vi quản lý sử dụng đê bồi thường kịp thời cho người bị thiệt hại. 

Nguồn kinh phí đã sử dụng để bồi thường thiệt hại được bù đắp từ khoản tiền 
hoàn trả của cán bộ, công chức gây thiệt hại; nguồn tiên thu được từ xử lý tài sản 
(đối với trường hợp đã bán đấu giá hoặc bán thanh lý tài sản bị hỏng không thể sửa 
chữa được); từ các khoản bồi thường thiệt hại về tài sản của doanh nghiệp bảo hiếm 
(nếu có); và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khácẵ 

II. HOÀN TRẢ KHOẢN TIÈN BÒI THƯỜNG CỦA CÁN BỘ 
CÔNG CHỨC THƯÉ, HẢI QUAN 

1. Cơ quan quản lý thuế thực hiện bồi thường có trách nhiệm yêu cầu cán bộ, 
cônơ chức thuế, hải quan hoàn trả khoản tiền mà cơ quan quản lý thuế đã bồi thường 
cho người bị thiệt hại khi thực hiện một trong những hành vi vi phạm pháp luật gây 
thiệt hại quy định tại khoản 3, Mục I Thông tư này. Trong trường hợp người bị thiệt 
hại đã có cảnh báo về hành vi vi phạm và khả năng gây thiệt hại mà cán bộ, công 
chức thuế, hải quan vẫn cố tình thực hiện thì phải hoàn trả toàn bộ khoản tiền mà cơ 
quan quản lý thuế đã bồi thường cho người bị thiệt hại. 

2. Xác định trách nhiệm hoàn trả khoản tiền bồi thường thiệt hại: 
a) Việc xác định trách nhiệm hoàn trả khoản tiền bồi thường thiệt hại phải căn 

cứ vào số tiền mà cơ quan quản lý thuế đă bồi thường thiệt hại, mức độ lỗi của hành 
vi vi phạm và khả năng kinh tế của cán bộ, công chức thuế, hải quan. 
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Trường hợp nhiều người có hành vi vi phạm pháp luật cùng gây thiệt hại thì 
mỗi người vi phạm phải liên đới hoàn trả số tiền bồi thường thiệt hại do cơ quan quản 
lý thuê đã bồi thường. Trách nhiệm hoàn trả của mỗi người được xác định tương ứng 
với mức độ lỗi của từng người; Trường hợp không xác định được mức độ lỗi của 
từng người thì mỗi người phải hoàn trả theo phần bằng nhau. 

b) Cán bộ công chức thuế, hải quan gây thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả các 
khoản tiền mà cơ quan quản lý thuế đã bồi thường cho người bị thiệt hại cụ thể như 
sau: 

- Đối với thiệt hại là tiền, tuỳ từng trường hợp để xác định cụ thể các khoan 
hoàn trả trong số các khoản tiền mà cơ quan quản lý thuế đã bồi thường thiệt hại quy 
định tại diêm a, khoản 5, Mục I Thông tư này, bao gôm: tiên lãi các khoán tiên tịch 
thu, phạt vi phạm hành chính, ấn định thuế sai quy định của pháp luật hoặc tiền lãi 
của khoản tiền hoàn thuế chậm. 

- Đôi với thiệt hại là tài sản, tuỳ theo từng trường hợp để xác định các khoản 
phải hoàn trả trong số các khoản tiền mà cơ quan quản lý thuế đã bồi thường thiệt hại 
quy định tại điêm b, khoản 5, Mục I Thông tư này, bao gôm: chi phí sửa chữa tài 
sản; hoặc giá trị của tài sản bị mất; hoặc chênh lệch giữa giá trị của tài sản với số tiền 
thực thu được do bán đấu giá, thanh lý tài sản. 

c) Cán bộ, công chức thuế, hải quan gây thiệt hại được xem xét giảm trách 
nhiệin hoàn trả trone các trường hợp sau: 

- Vi phạm lần đầu; hoặc đã chủ động áp dụng các biện pháp ngăn chặn nhàm 
giảm bớt hậu quả thiệt hại. 

- Vi phạm gây thiệt hại do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh 
thần. 

- Các điều kiện để thực thi công vụ bị hạn chế (nếu có đủ cơ sở để chứng 
minh). 

Thiệt hại xảy ra quá lớn mà khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của người 
gây thiệt hại không có khả năng hoàn trả được toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đó. 
Cán bộ, công chức thuế, hải quan gây thiệt hại yêu cầu giảm mức hoàn trả khoản tiền 
bồi thường thiệt hại phải có tài liệu chứng minh khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài 
không đủ đê hoàn trả toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại xảy ra. 

3 Trình tự, thủ tục hoàn trả khoản tiền bồi thường thiệt hại 
a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Quyết định bồi thường thiệt hại, Thủ 

trưởng cơ quan quản lý thuế hoặc Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp (trường hợp 
người gây thiệt hại là thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường) có trách nhiệm 
yêu cầu Hội đồng giải quyết bồi thường thiệt hại làm việc để xem xét việc hoàn trả 
khoản tiền đã bồi thường thiệt hại của cán bộ, công chức thuế hải quan. Đe bảo vệ 
quyền lợi của cán bộ, công chức, Hội đồng bổ sung thêm Chủ tịch công đoàn hoặc uý 
viên ban chấp hành công đoàn cơ quan quản lý thuế (nếu thủ trưởng cơ quan là chủ 
tịch công đoàn) tham ạia Hội đồng. Trong quá trình Hội đồng xem xét giải quyêt việc 
hoàn trả khoản tiền bồi thường thiệt hạ. Hội đồng có trách nhiệm tạo điều kiện cho 

6 



cán bộ, công chức thuế hải quan gây ra thiệt hại tham dự cuộc họp của Hội đông đê 
giải trình cụ thê vụ việc làm cơ sở xem xét nghĩa vụ hoàn trả khoản tiên bôi thường 
thiệt hại; 

Hội đồng có nhiệm vụ: đánh giá tính chất của hành vi gây vi phạm thiệt hại, 
xác định trách nhiệm cụ thê của từng cán bộ, công chức thuê, hải quan có liên quan 
gâv thiệt hại; xem xét các tình tiết giảm nhẹ; đánh giá khả năng kinh tế của cán bộ, 
công chức thuế, hải quan gây thiệt hại; Trên cơ sở đó, kiên nghị mức và phương thức 
hoàn trả. 

Trong thời hạn 10 ngày (đối với vụ việc phức tạp là 15 ngày) kể từ ngày họp 
Hội đồng giải quyết bồi thường thiệt hại, Hội đông có trách nhiệm gủi văn bản kiên 
nghị với cấp có thẩm quyền mức và phương thức hoàn trả (kèm theo Biên bản họp 
Hội đồng giải quyết bồi thường thiệt hại); 

b) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngàv nhận được Biên bản họp Hội đồng giải 
quyết bồi thường thiệt hại và văn bản kiến nghị về mức và phương thức hoàn trả 
khoản tiên bôi thường thiệt hại, Thủ trưởng cơ quan quản lý thuê hoặc Thủ trưởng cơ 
quan cấp trên trực tiếp (trường họp người gây thiệt hại là thủ trưởng cơ quan có trách 
nhiệm bồi thường) có trách nhiệm ký Quyết định hoàn trả khoản tiên bôi thường thiệt 
hại. 

Quyết định hoàn trả khoản tiền bồi thường thiệt hại phải nêu rõ: số tiền hoàn 
trả; Phương thức và thời hạn hoàn trá. Việc hoàn trả có thế thực hiện một lần bằng tài 
sản riêng (thời hạn 45 ngày, kề từ ngày ký quyết định hoàn trả) hoặc trừ dần vào thu 
nhập hàng tháng của cán bộ, công chức thuế, hải quan gây thiệt hại nhung không quá 
20% tống thu nhập từ tiền lương và phụ cấp (nếu có); việc giảm trách nhiệm hoàn trả 
(nếu có). 

c) Thực hiện Quyết định hoàn trả khoản tiền bồi thường thiệt hại 
- Cán bộ, công chức thuế, hải quan gây thiệt hại có trách nhiệm thực hiện đúng 

nghĩa vụ hoàn trả ghi trong Quyết định hoàn trả khoản tiền bồi thường thiệt hại cho 
cơ quan quản lý thuế đã trực tiếp bồi thường cho người bị thiệt hạiẾ 

- Trong quá trình thực hiện Quyết định hoàn trả khoản tiền bồi thường thiệt 
hại, người có nghĩa vụ hoàn trả được xem xét tạm hoãn thực hiện hoàn trả trong 
trường hợp: đang điều trị bệnh tại các bệnh viện, phụ nữ trong thời kỳ thai sản hoặc 
nuôi con nhỏ dưới một tuổi; gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh 
tế được Ưỷ ban nhân dân xã (phường) nơi cư trú xác nhận. Thời hạn tạm hoãn thực 
hiện hoàn trả tối đa là 6 tháng. Trường hợp cán bộ, công chức thuế, hải quan có nghĩa 
vụ hoàn trả không thể thực hiện được nghĩa vụ hoàn trả do sự kiện bất khả kháng (tai 
nạn, thiên tai, hoả hoạn, tử vong) thì được xem xét giảm hoặc miễn nghĩa vụ hoàn trả. 

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế nơi ra quyết định hoàn trả khoản tiền bồi 
thường thiệt hại có trách nhiệm xem xét, quyết định đối với việc tạm hoãn; giảm hoặc 
miễn nghĩa vụ hoàn trả. 

- Tiền hoàn trả phải được thu, theo dõi chi tiết cho từng lần nộp (nếu nộp nhiều 
lần) và được dùng để hoàn lại đúng với nguôn kinh phí đã sử dụng để bồi thường 
thiệt hại. 
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d) Biện pháp đàm bào thực hiện việc hoàn trả 
Thu trưởng cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực 

hiện hoàn trả. 

- Người chưa hoàn thành nghĩa vụ hoàn trả mà xin chuyến công tác, thôi việc 
hoặc nghỉ hưu thì Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế nơi ra quyết định hoàn trà khoan 
tiên bôi thường thiệt hại có trách nhiệm yêu cầu người đó phải hoàn tra phần còn 
thiếu trước khi chuyển công tác, thôi việc hoặc nghỉ hưu. Trường hợp, người đanR 
thực hiện hoàn trả chưa có điều kiện trả ngay phần còn thiếu, thủ trường cơ quan 
quản lý thuê nơi ra quyết định hoàn trả khoản tiền bồi thường thiệt hại phải phối hợp 
với cơ quan, tô chức nơi tiếp nhận công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú 
đê yêu câu người đó tiêp tục thực hiện việc hoàn trảẾ 

• Trường hợp, người có nghĩa vụ hoàn trả cố tình trì hoăn, trốn tránh việc hoàn 
trả thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa 
phương nơi người có nghĩa vụ hoàn trả cư trú để có biện pháp đảm bảo thực hiện hoàn 
tra theo quy định của pháp luật. 

e) Trường hợp cán bộ, còng chức thuế, hải quan gây thiệt hại không đồng ý với 
quyết định của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế về việc hoàn trả khoản tiền bồi 
thường thiệt hại thì có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên trực tiếp hoặc yêu câu 
Toà án giải quyêt. 

III. TÓ CHỨC THựC HIỆN 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàv đăng Công báo. 
Tông cục thuế, Tông cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thône 

tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài 
chính đê nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Thù tướng Chính phù và các Phó Thủ tướng CP; 
- Văn phòng Quốc hội; VP Chú tịch nước; 
- Văn phòng TW và các Ban cùa Đảng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Viện kiêm sát nhàn dàn tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- UBND các tinh,, TPế trực thuộc TW; 
- Sờ TC\ Cục thuế. Hải quan, KBNN các tinh, TP 
trực thuộc TW; 
- Kiểm toán Nhả nuớc; 

Công báo; Cục Kiểm tra văn bàn (Bộ Tư pháp); 
- Website Chinh phủ; Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
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